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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et Euroopa integratsiooni ja laienemisprotsessi, piirkondliku koostöö ja 

heanaaberlike suhete edendamine ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia 

(EUSAIR) vahendite abil on strateegiliselt tähtis; loodab, et rahu, sotsiaalse 

ühtekuuluvuse, majandusarengu, keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja julgeoleku 

tugevdamisele Kagu-Euroopas antakse uus arenguimpulss; 

2. on seisukohal, et demokraatlikel, läbipaistvatel, stabiilsetel ja headel 

juhtimismehhanismidel on keskne tähtsus selleks, et seada strateegiline siht, võtta vastu 

olulisemad otsused ja korraldada järelevalvet EUSAIRi tulemusliku rakendamise üle; 

toetab kõigi asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas kodanikuühiskonna ja eraettevõtete 

ulatuslikumat kaasamist strateegia rakendamisprotsessi; peab oluliseks tagada EUSAIRi 

küllaldane nähtavus kõigil tasanditel; nõuab tihedat koostööd asjaomaste Euroopa 

organisatsioonide ja programmidega, muu hulgas piirkonda mõjutavate sotsiaalsete ja 

rändeküsimuste osas, pidades eelkõige silmas Kagu-Euroopa 2020. aasta strateegiat; 

nõuab tegevuste kattumise ja dubleerimise vältimist; nõuab ühiste projektide ja koostoime 

arendamist eeskätt Kesk-Euroopa algatuse, Kagu-Euroopa koostööprotsessi ja Vahemere 

Liiduga; 

3. peab vajalikuks, et EUSAIR soodustaks Lääne-Balkani maade ELiga ühinemise protsessi, 

andes neile võimalusi teha tihedat koostööd ELi liikmesriikidega ja tegeledes ühiste 

piirkondlike probleemidega; soovitab kaasata EUSAIRi endine Jugoslaavia Makedoonia 

vabariik ja Kosovo; soovitab arendada koostoimet ja poliitiliste otsuste kooskõlastamist 

ELi, asjaomaste liikmesriikide ja Lääne-Balkani maade seas; peab kiiduväärseks Lääne-

Balkani kuue peaministri korrapäraseid kohtumisi ja julgustab neid tegutsema 

piirkondlikes küsimustes kooskõlastatult; peab oluliseks, et Kagu-Euroopa riigid 

tegeleksid korruptsiooniprobleemiga ning õigusriigi ja inimõiguste austamise 

küsimustega; 

4. nõuab Lääne-Balkani maade täielikku ja tulemuslikku kaasamist EUSAIRi rakendamise 

kõigil etappidel ning seda, et nimetatud riigid ise parandaksid nii omavahelist kui ka 

ELiga ühenduvust, muu hulgas olemasoleva halduskoormuse leevendamise kaudu, 

eesmärgiga kiirendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja inimestevahelisi kontakte, 

sealhulgas Aadria ja Joonia mere koridori kaudu; rõhutab Aadria ja Joonia mere koridori 

strateegilist olulisust ning nõuab asjaomaste riikide taristute suure ebaühtluse ja 

puudujääkide vähendamist, eeskätt raud- ja maanteevõrgustike, ühendvedude, 

liikluskorraldussüsteemide ja energiataristute osas; nõuab üleeuroopaliste 

transpordikoridoride ülejäänud lõikude, sealhulgas V, VI, VIII ja X koridori lõplikku 

väljaehitamist Kagu-Euroopas, mis parandaks piirkonna üldist ühenduvust ELi 

liikmesriikidega; soovitab ühenduvuse parandamiseks kiirendada Pelješaci silla ja Aadria–

Joonia kiirtee väljaehitamist; 

5. nõuab ühiste energiaprojektide, nagu Joonia ja Aadria mere torujuhtme edasist toetamist 

tarnekindluse suurendamiseks; nõuab põhiliste ja ühiste ressursside, nagu Aadria ja Joonia 
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mere ning kalavarude jagatud ja jätkusuutlikku haldamist; nõuab rohelisele majandusele ja 

sotsiaalsele kaasatusele keskendunud arukate piirkondliku arengu strateegiate ja 

projektide rakendamist;  

6. palub komisjonil, sealhulgas naabruse ja laienemise läbirääkimiste eest vastutaval 

peadirektoraadil, kasutada ühtsusest ja vastastikusest täiendavusest lähtudes kõiki 

olemasolevaid rahastamisvahendeid võimalikult tõhusalt, et optimeerida nende mõju, 

saavutada paremaid tulemusi ja soodustada jätkusuutlikku majanduskasvu; on seisukohal, 

et rahastamisvahendeid tuleks ühtlasi rakendada viisil, mis ergutab täiendavate 

erainvesteeringute kaasamist; nõuab, et EUSAIRi juhtalgatuste toetamiseks võetaks 

kasutusele uued vahendite koordineerimise mehhanismid; 

7. peab kahetsusväärseks, et EUSAIR ei tegele piisavalt selliste teravnevate probleemidega 

nagu inimkaubandus ja piiriülene kuritegevus; märgib, et ebaseaduslik kaubandus kulgeb 

läbi Kagu-Euroopa, ning nõuab piiriülese kuritegevuse ja igasuguse salakaubanduse 

lisamist EUSAIRi komponentide hulka; 

8. rõhutab, et EUSAIRi komponentide hulka tuleks lisada ka ebaseaduslik ränne; nõuab, et 

rohkem pöörataks tähelepanu sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja kohalikule arengule, mis on 

rändajate integreerimise põhieeldused, aga ka varjupaikade vastuvõtuvõimaluste 

suurendamisele; 

9. on kindlalt seisukohal, et EUSAIRis tuleb võtta arvesse piirkonna strateegilist tähtsust ELi 

energiajulgeoleku jaoks, eeskätt energiaallikate ja tarneteede mitmekesistamise 

seisukohalt; rõhutab, et investeerimine energiaühendustesse on peamine eeltingimus 

piirkonna integreerimiseks ELi energiavõrku; võttes arvesse Aadria ja Joonia merede 

suurt keskkonnaalast haavatavust, nõuab liidu asjaomase õigustiku täielikku järgimist; 

nõuab taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist ja energiatõhususe suurendamist 

ning energiataristute arendamist, eeskätt kõige kaugemates ja/või halvema ühendusega 

piirkondades; 

10. rõhutab vajadust süvendada EUSAIRi parlamentaarset mõõdet; julgustab osalevaid riike 

arendama edasi parlamentidevahelist koostööd, sealhulgas EUSAIRi rakendamise 

järelevalve ja liidu õigustikule lähenemise edendamise alal; parlamentaarse järelevalve 

tugevdamiseks soovitab kaasata parlamente sagedamini, mitte ainult iga-aastasel spiikrite 

konverentsil; 

11. palub komisjonil Euroopa Parlamenti EUSAIRi rakendamise tulemustest korrapäraselt 

teavitada ja temaga konsulteerida. 
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